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KATA PENGANTAR 

 

 بسى هللا انشحًٍ انشحيى

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Makna Kata Al-Laghwi Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Madhu‟i)”. 

Alhamdulillah dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana 

mestinya.  

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat 

manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada umatnya tidak 

pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau. Semoga kita termasuk kedalam 

orang-orang yang mendapatkan syafa‟at beliau di akhir kelak. 

Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama 

penulisan penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, hal itu tidak lain karena 

kemampuan dan cara berfikir, dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas itu. Atas 

segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan 

saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat 

membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis hingga terselesainya skripsi ini: 

1. Allah SWT karena dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi 

menyelesaikan skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Kh. Ahmad 

Mujahidin M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis 

untuk menimba ilmu di Universitas ini. 

3. Kepada Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I bapak Dr. 

Sukiyat, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, dan Wakil Dekan III 

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag. 

4. Ibunda Jani Arni, S.Th.I., M. Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. 
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5. Ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag Selaku Pembimbing Akademik 

yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.  

6. Terima kasih juga kepada bapak Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag dan 

Bapak Muhammad Yasir, S.Th.I., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang 

banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan 

bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih 

juga kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi 

perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan 

bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. 

7. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Burhanudin (Alm) dan Ibunda 

Aminah yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. 

Dan juga kepada adik-adik ku M. Gamal, Mulyadi, Alwi Saputra, Sakinah Zahra 

beserta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan do‟anya. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan IAT angkatan 2015, khususnya IAT-A, serta senior 

dan junior pada Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Dan akhirnya penulis hanya dapat berdo‟a semoga bantuan dan kebaikan 

yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah SWT dan 

diberikan kemudahan disetiap urusan. Aamiin Ya Robbal‟alamin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, 

sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide to 

Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 ‘a ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M و Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ‘ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   DI ض

 

B. Vokal, Panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang =  Aa Misalnya قال menjadi qala 

Vocal (i)  panjang = Ii Misalnya قيم menjadi qila 

Vocal (u) panjang = Uu Misalnya ٌدو menjadi duna 

Khususnya untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ىو  misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ىي         misalnya خيش menjadi          khayrun 
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C. Ta’ Marbuthahh 

Ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbuthah berada diakhir kalimat, maka diteransliterasikan dengan 

menggunakan “h” misalnya انشسانت نهًذسست menjadi al-risalat li al-madarrisah, atau 

apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf 

ilayh, maka diteransliterasikan dengan menggunkan “t” yang disambungkan dengan 

kalimat berikutnya, misalnya في سحًت هللا menjadi  fi rahmatillah. 

 

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al”  )ال( ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan…. 

b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…. 

c. Masya‟ Allah kana wa ma lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Makna Kata Al-Laghwi 

Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Maudhu‟i)”. Sebagaimana kata al-Laghwi 

tersebut terdapat sebelas ayat di dalam Al-Qur‟an yang secara umum berisikan 

tentang perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau perkataan dan perbuatan yang 

tidak bermanfaat. Yang harus dipahami di dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

penafsiran tentang al-Laghwi tersebut menurut pandangan mufassir. 2) Bagaimana 

analisis realisasi serta solusi al-Qur‟an agar terhindar dari al-Laghwi. Dengan adanya 

penelitian tentang ayat-ayat yang di dalamnya membahas al-Laghwi tersebut dengan 

penafsiran para mufassir, maka kita akan mengetahui bagaimana al-Laghwi itu. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (maudhu‟i). Data-data yang 

terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan merujuk beberapa 

tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-

lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini juga 

disajikan dengan teknis analisis sesuai dengan judul penelitian penulis. Sebagaimana 

kata al-Laghwi tersebut terdapat sebelas kali pengulangan di dalam al-Qur‟an. Di 

antara makna al-laghwu itu ialah al-bathil (suatu kebathilan), maka analisis realisasi 

penulis tentang al-laghwu tersebut berkaitan dengan problematika yang terjadi pada 

saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bacaan 

ilmiah yang menambah wawasan kita bersama dalam membangun akhlak yang baik, 

dan terhindarnya kita dari akhlak yang buruk yaitu salah satunya adalah al-Laghwi 

tersebut.  
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ABSTRACT 

This thesis is the result of research on the Meaning of the Al-Laghwi Word in the 

Perspective of the Qur'an (Tafsir Study of Thematic) ".  As said al-Laghwi there are 

eleven verses in the Qur'an which generally contain meaningless words and actions 

or useless words and actions. What must be understood in this study are: 1) How is 

the interpretation of al-Laghwi according to the Mufassir's view. 2) How to analyze 

the realization and the solution of the Qur‟an to avoid al-Laghwi. With the research 

of the verses in which discussing al-Laghwi with the interpretation of the mufassir, 

then we will find out how al-Laghwi is. This type of research is library research and 

the method used in this study is the thematic method (maudhu‟i). The data related to 

this study were collected through literature study by referring to several writings, 

both in the form of archives, books of theory, opinions, propositions, law, and others 

that have relevance to the problem of this research. This research is also presented 

with technical analysis in accordance with the author's research title. As said al-

Laghwi there are eleven repetitions in the Qur'an. Among the meanings of al-laghwu 

is al-bathil, then the analysis of the author's realization of al-laghwu is related to the 

current problems. Thus, this research is expected to become a scientific reading that 

adds to our common insights in building good morals, and avoiding us from bad 

morals, one of which is al-Laghwi. 
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 الملخص
كما قال اللغو في القرآن )دراسة التفسير المواضيعي(.  ىي نتيجة بحث حول معنى  االبحثىذ

آية في القرآن تحتوي بشكل عام على كلمات وأفعال ال معنى لها أو  إحد عشر اللغوي، ىناك 
كيف يتم تفسير اللغوي ) ۱( كلمات وأفعال غير مجدية. ما يجب فهمو في ىذه الدراسة ىو:

كيفية تحليل تحقيق القرآن وحلو لتجنب اللغوي. عند البحث ) ۲( .رأي المفسرجهة حسب و 
، سنكتشف كيف ىو اللغوي. ىذا اللمفسر عن اآليات التي تناقش فيها لغة اللغووي مع تفسير

النوع من البحث ىو بحث المكتبة والطريقة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي الطريقة 
ات المتعلقة بهذه الدراسة من خالل دراسة األدبيات من خالل المواضيعية. تم جمع البيان

اإلشارة إلى العديد من الكتابات، سواء في شكل أرشيفات، كتب نظرية، آراء، مقترحات، قانون، 
وغيرىا التي لها صلة بمشكلة ىذا البحث. يقدم ىذا البحث أيضا مع التحليل الفني وفقا لعنوان 

ي أحد عشر تكرار في القرآن. من بين معاني األغوا الباتيل البحث المؤلف. كما قال اللغو 
)الكباثيالن(، ثم تحليل إدراك المؤلف لألغوا يرتبط بالمشاكل الحالية. وبالتالي، من المتوقع أن 
يصبح ىذا البحث قراءة علمية تضيف إلى رؤيتنا المشتركة في بناء األخالق الحميدة، وتجنبنا 

 نها اللغوي.من األخالق السيئة، ومن بي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam ialah suatu agama yang mengandung jalan hidup manusia 

yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada 

kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar-dasar dan perundang-

undangannya melalui Al-Qur‟an. Al-Qur‟an adalah sumber utama dan mata air yang 

memancarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian 

pengetahuan tentang  akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan dapat dijumpai 

sumbernya yang asli dalam ayat-ayat al-Qur‟an.
1
 Allah SWT berfirman: 

                 

 “Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang  

lebih lurus.”(QS. Al-Isra‟[17]: 9)  

               

“dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (al-Qur‟an) untuk menjelaskan 

segala sesuatu.” (QS. An-Nahl [16]: 89) 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya dan berlaku bagi 

umatnya, baik pada umatnya yang hidup di masa turunnya maupun sesudahnya 

hingga akhir zaman. Namun perlu diingat, bahwa Al-Qur‟an tidak diturunkan kepada 

masyarakat yang hampa nilai, dalam artian masyarakat yang  tidak tahu dengan nilai-

nilai kemasyarakatan (sosial). Karena berkat dengan nilai-nilai sosial itu terlihatlah 

etika (attitude) dan adab yang baik maupun yang buruk.
2
 

Semua bentuk perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut 

akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tidak baik dan dapat 

merusak keimanan seseorang juga dapat menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. 

Akhlak tercela juga menimbulkan orang lain merasa tidak suka terhadap perbuatan 

tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila semua itu baik atau seseorang memiliki 

akhlak yang terpuji maka semua akan membaik dari segala aspek.
3

                                                             
1
 A. Malik Madany dan Hamim Ilyas, Mengungkap Rahasia Al-Qur‟an, (Bandung: 

MIZAN, 1993), hlm. 21 
2
 Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur‟an, cet-3, (Jakarta: PENAMADANI, 2005), hlm. 38 

3
 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 232 
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Salah satu dari akhlak buruk terdapat pada lidah. Lidah adalah alat perasa 

atau pengecap, yaitu bagian dari alat panca indra yang dikaruniai Allah. Apabila 

lidah tidak dijaga dari berkata yang tidak benar, maka penyakit pun tiba. Erat 

hubungannya antara penyakit lidah dengan lidah itu sendiri. Penyakit lidah ini dapat 

merusak keteguhan iman dan takwa manusia kepada Tuhan. Karena penyakit ini 

telah menyerang manusia. Allah murka terhadap orang yang mempunyai penyakit 

lidah ini. Adapun cara mengobati penyakit lidah ialah dengan jalan diam karena diam 

merupakan obat yang ampuh untuk orang-orang yang menderita penyakit lidah. 

Penyakit lidah bisa meliputi kesalahan pembicaraan, berbohong, menjelek-jelekkan 

orang lain (ghibah), memfitnah, munafik, bermusuhan, berkata sia-sia (al-Laghwi) 

dan lancang dalam berbicara. Begitu juga  perbuatan-perbuatan dari hal-hal tersebut.
1
 

Dari beberapa penyakit lidah dan perbuatan tercela tersebut salah satunya 

diantara nya ialah al-Laghwi yaitu berasal dari kata نغوا  -يهغوا -نغا , secara umum berarti 

perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya.
2
 

Salah satu sifat orang beriman adalah sanggup meninggalkan perbuatan 

yang sia-sia (lagha) semata-mata karena mengharap ridha Allah. Sebab perbuatan 

sia-sia itu tidak diridhai oleh Allah, dan bukan contoh dari sifat Rasulullah SAW, 

serta bukan pula karakter orang-orang beriman. Allah menyebutkan dalam firman-

Nya: 

               

“dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang 

tiada berguna.”(QS. Al-Mu‟minuun [23]: 3)
3
 

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyebut aI-Laghwi yaitu maknanya 

ialah suatu perbuatan atau kata-kata yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya 

                                                             
1
 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

hlm 71-72 
2
 Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi al-Muqri, Misbah al-Munir (Mu‟jam Arab-

Arab), (Al-Qohiroh: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 346 
3
 QS. Al-Mu‟minuun [23]: 3  
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tidak ada gunanya ataupun tidak ada nilainya. Baik senda-gurau atau main-main 

yang tak ada ujung pangkalnya.
4
 

Kalau perbuatan atau tingkah laku atau perkataan sudah banyak yang 

percuma dan sia-sia, pribadi tidak jadi naik, melainkan turun kembali. Karena itu, di 

suatu pertemuan, pembicaraan atau majelis tertentu, pribadi-pribadi seseorang dapat 

diukur menurut nilai tingkah laku dan ucapannya. Sebagaimana pepatah orang Arab 

mengatakan:  

  يٍ يزح اسخخف بّ
Artinya: “Barangsiapa yang banyak main-main, dipandang orang ringanlah dirinya”

5
 

Pada ayat  di atas Ibnu Katsir menafsirkan makna al-Laghwi tersebut 

dengan بطم yakni suatu kebathilan, yang mana hal itu mencakup juga kemusyrikan 

 dan juga suatu kemaksiatan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian (انشرك)

ulama, secara umum makna dari al-Laghwi tersebut dikatakan oleh Ibnu Katsir 

adalah suatu ucapan dan perbuatan yang tidak membawa faedah dan manfaat.
6
 

Dikatakan hal demikian, bahwasanya pada ayat ini merangkai penjelasan 

dari ayat sebelumnya, di mana ada kesinabungan atau korelasi ataupun munasabah 

ayat. Sebagaimana pada surah al-Mu‟minun dari ayat 1 sampai ayat 11 tersebut 

menjelaskan tentang beruntung nya orang-orang mukmin. Termasuklah pada ayat 3 

dari pada surah ini yaitu meninggalkan yang al-Laghwi. Karena dimana orang-orang 

mukmin yang beruntung itu adalah yang meninggalkan kemaksiatan, tidak 

melakukan kemusyrikan serta hal-hal yang tidak berfaedah yang dikatakan oleh Ibnu 

Katsir tersebut, maka orang-orang mukmin inilah yang akan mendapatkan 

keberuntungan. 

Sebagaimana juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-

Misbah, dimana pada ayat tersebut ada suatu korelasi ayat dengan ayat sebelumnya, 

di mana ayat sebelumnya berbunyi: 

                                                             
4
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid. 6, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 167 

5
 Ibid., hlm. 167 

6
 „Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, 

Jilid. 6, terj- M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2004), hlm. 257  
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“Yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.” 

Karena shalat yang baik dan benar itu adalah menjauhkan pelakunya dari 

segala hal-hal yang buruk bahkan yang mestinya ditiadakan, maka sifat yang 

selanjutnya disebut adalah tidak memberi perhatian kepada suatu hal yang tidak 

bermanfaat (lagha). Thahir Ibnu „Asyur berpendapat bahwa persoalan al-Laghwi 

yang disebutkan setelah kekhusyukan dalam shalat, karena kekhusyukan bertolak 

belakang dengan al-Laghwi. Siapa yang berbicara atau mendengar tentang khusyu‟ 

akan terlintas dalam benaknya al-Laghwi, dan demikian mengabaikannya merupakan 

keniscayaan dari kekhusyukan dalam shalat. Karena siapa yang terbiasa dengan 

ucapan yang baik, dia akan menjauhi ucapan yang buruk. Maka siapa yang terbiasa 

khusyu‟ kepada Allah tentulah dia akan meninggalkan suatuu yang tidak bermanfaat 

dan kebohongan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu „Asyur.
7
 

Ayat di atas menyatakan: dan, di samping mereka yang telah disebut pada 

ayat yang telah lalu, termasuk juga akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka 

yang terhadap al-Laghwi yakni hal-hal yang tidak bermanfaat yaitu adalah orang-

orang yang tidak acuh, yakni tidak memberi perhatian atau menjauhkan diri secara 

lahir dan bathin dari hal-hal tersebut.
8
 

Oleh karena itu, maka hendaklah setiap pribadi orang-orang yang beriman, 

ia senantiasa memperhatikan kata-katanya dalam berbicara dan perbuatan yang ia 

perbuat, baik secara langsung maupun tidak. Karena di dalam suatu potongan hadits 

dikatakan bahwa, Rasulullah SAW bersabda: 

اْفَلَْيُللْْْْالِٓخرَِْْوامَْيْومِِِْْبللِْْيُْؤِمنََُْْكنََْْمنْْ   مَِيْصُمْتَْْأوَْْْخْْيً
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia 

berkata yang baik atau diam.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Makna dari hadits di atas yaitu jika seseorang hendak berkata sebaiknya ia 

berpikir terlebih dahulu. Jika ia yakin dengan apa yang ia katakan dan ia perbuat 

                                                             
7
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, Vol. 9, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 150  
8
 Ibid., hlm. 150 
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tidak ada masalah, silahkan ia mengatakan dan perbuat. Sebaliknya jika ia yakin 

dengan apa yang ia katakan dan ia perbuat itu bermasalah atau ia merasa ragu-ragu, 

sebaiknya ia menahan diri.
9
 Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada 

Allah pasti merasa takut ancaman Allah dan mengharapkan balasan pahala-Nya. Ia 

pasti bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya. Dan baginya yang lebih penting dari hal itu ialah mengendalikan 

anggota-anggota tubuhnya, karena kelak diakhirat ia akan dimintai pertanggung 

jawaban terhadapnya.
10

 Sebagaimana firman Allah Ta‟ala berfirman: 

                        

       

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra‟ [17]: 

36) 

                 

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 

Malaikat Pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf [50]: 18) 

Sebagaimana di antara ciri-ciri orang yang beriman itu ialah meninggal 

suatu perkataan, perbuatan yang tidak berguna tidak ada faedahnya. Sebagaimana 

pengaplikasian di beberapa masjid dalam pelaksanaan shalat Jum‟at, biasanya bilal 

atau pengurus masjid mengingatkan kepada seluruh jama‟ah agar tidak berkata-kata 

ataupun melakukan perbuatan yang tidak berfaedah dalam artian perbuatan sia-sia 

ketika khatib sedang berkhutbah. Jika tidak, maka ia sudah melakukan perbuatan 

lagha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya:  

أََْْمنْْ َتَمعَْْامُْجْمَعةََْْأَتُْْثَّْْامُْوُضْوءَْْفَأَْحَسنَْْثََوضَّ ْامُْجْمَعةَِْْوبَْيَْْبَيْنَوَُْْماَْلُْْغُِفرََْْوَأهَْصَت,ْفَاس ْ

ٍم,ْجاََلجَةَِْْوِزََيَدةُْ َْْوَمنَْْْأَيَّ  مَغَىْفََلدْْْامَْحَصَْْمسَّ

                                                             
9
 Imam Nawawi, Syarah Arba‟in Nawawiyah, terj- Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: 

AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2010), hlm. 140 
10

 Ibid., hlm. 143 
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“Barangsiapa yang berwudhu lalu memperbagus wudhunya kemudian dia 

mendatangi shalat Jumat, lalu dia diam mendengarkan khutbah, maka akan 

diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan 

datang, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang bermain kerikil, sungguh 

ia telah berbuat sia-sia.” (H.R. Muslim) 

Dalam hadits lain dikatakan: 

َذا
ّ
َمامُْْ.َْأهِْصْتْْامُْجُمَعةِْْيَْومَِْْمَصاِحِبمَْْكُلَْتْْا

ّ
ُطُبَْْواإل  مََغْوَتْْفََلدََْْْيْ

“Jika engkau berkata pada sahabatmu pada pelaksanaan Jumat, Diamlah, 

khotib sedang berkhutbah! Sungguh engkau telah berkata sia-sia.” (H.R. 

Bukhari). 

 

Pada kalimat  َِْْصج َعتِ  أَ ًُ  jika engkau berkata pada) إَِرا قُْهجَ  نَِصاِحبِكَ  يَْووَ  اْنُج

sahabatmu pada pelaksanaan Jumat, Diamlah),  َفَقَذْ  نََغْوث (maka ia telah melakukan 

perbuatan sia-sia). Maksud dari kata shahib dari hadits di atas adalah orang yang 

diajak berbicara. Al-Ahkfasy mengatakan al-Laghwi adalah ucapan atau perkataan 

yang tidak mempunyai dasar, yaitu perkataan yang bathil dan sepertinya. Adapun 

Nadhruddin Syumail mengatakan bahwa kata Laghauta berarti kamu tidak 

mendapatkan ganjaran. Ada juga yang mengartikan dengan, keutamaan jum‟at kamu 

telah gugur. Adalagi yang mengatakan, bahwa shalat jum‟at kamu telah berubah 

menjadi Zhuhur. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 

Ibnu Khuzaimah dai hadits Abdullah bin Umar: 

ْظيراْلَْكهتْامناسْركابْوختطىْمغاْومن

“Barangsiapa yang berbuat lagha dan melangkahi pundak orang-orang 

(yang duduk), maka baginya (pahala) shalat Zhuhur.
11

 

Imam Syafi‟i dalam kitabnya menyebutkan bahwa hadits tersebut 

menjelaskan jika imam (khatib) sudah berdiri untuk berkhutbah pada hari jum‟at, 

maka dengarkan lah ia dan diamlah kalian. Karena sesungguhnya orang yang diam 

yang tidak mendengar memiliki bagian yang sama dengan orang yang mendengar 

dan diam. Dan jika imam (khatib) sudah selesai berkhutbah maka diperbolehkan 

untuk berkata-kata sampai imam shalat mengangkat takbir untuk melaksanakan 

shalat jum‟at, akan tetapi yang lebih baik menurut adab ialah dimana makmum atau 

                                                             
11

 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, terj- Amiruddin,  dkk., jil. 5, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2017), hlm. 172-173 
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para jama‟ah jangan berbicara sama sekali semenjak imam (khatib) menaiki mimbar 

untuk menyampaikan khutbahnya sampai shalat selesai dilaksanakan.
12

 Itulah 

landasan para jumhur ulama mengenai wajibnya memperhatikan saat khatib 

berkhutbah  dan jangan melakukan hal yang sia-sia (lagha).
13

 Dan Allah berfirman: 

                           

“dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”
14

 (QS.Al-A‟raaf 

[7]: 204). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik 

untuk meniliti lebih dalam “Makna Kata al-Laghwi Perspektif al-Qur’an (Kajian 

Tafsir Maudhu’i). 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Pada era modernisasi dan globalisasi masa kini sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan baik dan buruknya perkataan dan perbuatan yang dilakukan dan 

diucapkan  seseorang, maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana 

penafsiran al-Laghwi di dalam al-Qur‟an menurut mufassir. 

2. Sepengetahuan penulis, secara spesifik penulis belum ada menemukan 

penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi, yang 

membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup 

kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, 

dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas 

khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. 

 

                                                             
12

 Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm, terj- Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 

2017), hlm. 140-141 
13

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj- Beni Serbeni, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2006), hlm. 342 
14

 Maksudnya: Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kita diwajibkan mendengar dan 

memperhatikan sambil berdiam diri. 
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C. Penegesan Istilah 

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam 

memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul: 

1. al-Laghwi 

 yang batal, sia-sia, yang tidak dianggap, tidak ada) نغا : نغو : تكهى ين غير تفكر

gunanya: perkataan yang bukan-bukan, omong kosong).
15

 

2. Perspektif  

Perspektif secara bahasa ada dua macam. Pertama, cara melukiskan suatu 

benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). Kedua, sudut pandang 

terhadap sesuatu dan pandangan. Karena objek kajian dari skripsi ini 

merupakan ayat Al-Qur‟an maka unsur-unsur atau masalahnya dilihat dari 

sudut pandang Al-Qur‟an.
16

 

3. al-Qur‟an 

al-Qur‟an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar 

biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan 

Rasul yaitu Nabi Muhammad, melalui malaikat jibril a.s, dan ditulis  pada 

mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta 

membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan 

surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah an-Nas.
17

 

4. Tafsir Mudhu‟i 

Tafsir maudhu‟i berasal dari dua kata, pertama tafsir yaitu menurut bahasa 

berasal dari kata “fassara-yufassiru-tafsiran” yang berarti keterangan atau 

uraian. Al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir itu juga berarti “al-Kasf wa 

al-Izhar” yaitu menyingkap dan melahirkan.
18

 Menurut terminologi tafsir 

                                                             
15

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1555 
16

 Dendi Sugiono, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

hlm. 1301 

17
 Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, Studi Al-Qur‟an, (Pekanbaru: CV. Asa Riau, 

2016), hlm. 3 
18

 Rosihon Anwar, Ulumul Al-Qur‟an, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 209 
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adalah suatu ilmu yang untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penjelasan makna-makna serta 

kesimpulan, hikmah-hikmah dan hukum-hukum yang terkandung di 

dalamnya.
19

 Kedua yaitu mudhu‟i yaitu sebuahbentuk rangkaian penulisan 

karya yang strukturnya sesuai tema atau judul tertentu. Jadi,   tafsir maudhu‟i 

ialah suatu metode penafsiran Al-Qur‟an dengan membahas ayat-ayat Al-

Qur‟an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.
20

 

D. Indentifikasi Masalah 

Pada kajian pembahasan ini, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat 

dalam kajian ini adalah mengenai ayat-ayat al-Laghwi dalam Al-Quran yang akan 

diteliti dari kacamata kajian maudhu‟i dan penulis akan menafsirkan dari ayat-ayat 

tersebut menurut para mufassir serta menyimpulkannya dalam konteks dan kasus 

permasalahan kontemporer atau permasalahan terkini. Sebagaimana penulis telusuri  

di dalam kitab  Mu‟jam Al-Mufahras li Al-fazh Al-Qur‟an kata al-Laghwi terdapat 11 

ayat dengan surah yang berbeda-beda di dalam Al-Qur‟an yaitu: (QS. Fusshilat [41]: 

26), (QS. al-Baqarah [2]: 225), (QS. al-Maidah [5]: 89), (QS. al-Mu‟minun [23]: 3), 

(QS. al-Furqan [25]: 72), (QS. al-Qashash [28]: 55), (QS. at-Thur [52]: 23), (QS. 

Maryam [19]: 62), (QS. al-Waqi‟ah  [56]: 25), (QS. an-Naba‟ [78]: 35), (QS. al-

Ghasyiyah [88]: 11 

E. Batasan dan Rumusan Masalah 

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang, maka yang menjadi 

fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah makna kata al-Laghwi 

perspektif al-Qur‟an dan penafsirannya yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur‟an 

menurut para mufassir. Penulis membatasi ayat yang akan ditafsirkan oleh mufassir 

sebanyak tujuh ayat yaitu: (QS. Fusshilat [41]: 26), (QS. al-Baqarah [2]: 225), (QS. 

al-Mu‟minun [23]: 3), (QS. al-Furqan [25]: 72), (QS. al-Qashash [28]: 55), (QS. at-

Thur [52]: 23), (QS. Maryam [19]: 62). 

                                                             
19

 Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur‟an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 311 
20

 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

hlm. 72 
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Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang al-Laghwi dalam al-Qur‟an menurut 

mufassir? 

2. Bagaimana analisis realisasi tentang al-Laghwi dalam kehidupan serta solusi 

al-Qur‟an agar terhindar dari al-Laghwi? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat tentang al-Laghwi dalam al-

Qur‟an menurut mufassir . 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis realisasi al-Laghwi dalam kehidupan 

serta solusi al-Qur‟an agar terhindar dari al-Laghwi. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan 

kepada kita tentang bagaimana penafsiran ayat tentang al-Laghwi perspektif 

al-Qur‟an, dan bagaimana analisis realisasi al-Laghwi dalam kehidupan 

serta solusi al-Qur‟an agar terhindar dari al-Laghwi, sehingga dengannya 

bisa memperkaya khazanah keilmuan kita khususnya di bidang tafsir al-

Qur‟an. 

b. Untuk bahan (bacaan) bagi penulis dan para peneliti berikutnya, dalam 

menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian maudhu‟i tentang 

makna kata al-Laghwi dalam al-Qur‟an (Kajian Tafsir Maudhu‟i). 

c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di 

jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan 

landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori yang 

terdiri dari makna al-Laghwi, penyebab terjadinya al-Laghwi, macam-macam al-

Laghwi. 

Bab ketiga berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber 

penelitian yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu 

tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam pengumpulan data yaitu tahapan dan cara 

analisis yang dilakukan.  

Bab keempat berisikan tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan tentang 

al-Laghwi dan analisis realisasi penulis tentang al-Laghwi serta solusi al-Qur‟an 

terhindar dari al-Laghwi. 

Bab kelima merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian al-Laghwi 

a. Secara Etimologi 

Kata al-Laghwi ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab نغا- 

نغوا -يهغوا  yang berarti perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada 

manfaatnya.
1
 Di dalam kamus Al-Wafi‟ dikatakan al-Laghwi yaitu  حكهى يٍ غيش

 omong kosong, berbicara yang bukan-bukan, obrolan yang tidak tentu“ حفكش

arah”.
2
 Di dalam kitab Mukhtar Ash-Shahah, al-Laghwi bermakna بطم 

(Bathil).
3
 al-Laghwi juga bermakna اإلثى (Dosa), hal ini berdasarkan firman 

Allah اليؤاخزكى هللا با نهغو (Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan 

sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), kata al-Laghwi di atas 

bermakna al-Itsmun (dosa).
4
 Di dalam Mu‟jam Al-Misbah Al-Munir, al-

Laghwi bermakna أخالط (kesalahan).
5
 

b. Secara Terminologi 

Adapun al-Laghwi ditinjauan dari segi istilah memiliki beberapa 

pengertian diantaranya: 

1) Menurut Imam Ahmad bin Ali bin Al-Fayyumi mengatakan al-Laghwi 

yaitu: 

 حكهى و انعًم نشيء وْو اخالط انكالو وانعًم

“Suatu perkataan dan perbuatan yang salah dalam berkata dan berbuat.”
6
 

2) Menurut Imam Al-Khalil mengatakan al-Laghwi yaitu:

                                                             
1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, hlm. 1555 
2
 A. Thoha Husein Al-Mujahid dan A. Atho‟illah Fathoni Al-Khalil, Kamus Al-Wafi‟, 

(Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 1211 
3
 Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi, Mukhtar Ash-Shahah, 

(Beirut: Dar Al-Fikr, 2014), hlm. 247 
4
 Imam Al-Fairuz „Abadi, Al-Muhith, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2013), hlm. 1337 

5
 Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi al-Muqri, Misbah al-Munir (Mu‟jam Arab-

Arab), hlm. 346 
6
 Ibid., 
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 كالو وعًم نشيء نى حشدِ

“Perkataan dan perbuatan terhadap sesuatu yang kamu tidak 

menghendakinya.
7
 

3) Menurut Imam Asy-Syafi‟i Rahimahullah mengatakan Al-laghwi yaitu: 

 انسقط وياال يعخذ بّ يٍ كالو وغيشِ واليحصم يُّ عهى فائذة وال َفع

“Suatu kekeliruan dan sesuatu yang tidak dianggap dari perkataan dan 

selainnya dan tidak menghasilkan dari padanya itu (perkataan dan 

selainnya) suatu yang berfaedah dan bermanfaat.”
8
 

4) Al-laghwi yaitu suatu perkataan dan perbuatan yang tidak dianggap dan 

tidak terhitung atau pun sia-sia, asal muasal dari al-Laghwi ialah sebuah 

kesalahan.
9
 

5) Al-laghwi yaitu suatu perbuatan ataupun perkataan yang memperbuat atau 

membincangkan hal-hal tidak ada manfaatnya ataupun sia-sia, terutama 

perbuatan dan perkataan maksiat yang merusak dan merendahkan budi, 

yang tidak memberi faedah bagi kesejahteraan dunia ataupun bagi 

kebahagiaan akhirat.
10

 

Setelah penulis telusuri di dalam kitab  Mu‟jam Al-Mufahras li Al-fazh Al-

Qur‟an kata al-Laghwi terdapat 11 ayat dengan surah yang berbeda-beda di dalam 

Al-Qur‟an dengan beberapa derivasi. Ada yang berbentuk Fi‟il amar jamak 

mudzakkar (QS. Fusshilat [41]: 26), ada yang berbentuk Masdar (QS. al-Baqarah [2]: 

225), (QS. al-Maidah [5]: 89), (QS. al-Mu‟minun [23]: 3), (QS. al-Furqan [25]: 72), 

(QS. al-Qashash [28]: 55), (QS. at-Thur [52]: 23), (QS. Maryam [19]: 62), (QS. al-

Waqi‟ah  [56]: 25), (QS. an-Naba‟ [78]: 35), ada yang berbentuk Isim fa‟il muannas 

mufrad (QS. al-Ghasyiyah [88]: 11).
11

 

 

                                                             
7 Ibid., 
8
 Imam Al-„Allamah bin Manzhur, Lisan Al-Arab, (Qohiroh: Dar Al-Hadits, 2003), hlm. 98 

9 Ibid., 
10 Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Al-Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), 

hlm. 639 
11 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu‟jam Al-Mufahraz li Al-Fazh Al-Qur‟an, (Al-Qohiroh: 

Dar al-Hadits, 1945), hlm. 650 
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2. Sebab-Sebab Terjadinya al-Laghwi 

Terjadinya sesuatu kekacauan, pecahnya suatu golongan dan sesuatu 

yang tidak diinginkan itu terjadi karena tidak terkonsepnya kehidupan yang sesuai 

dengan Al-Qur‟an dan Sunnah, Terjadinya hal tersebut jika diselidiki sumber 

utamanya akan ditemukan suatu kejahatan pertama berawal dari lisan yang tidak 

dijaga yaitu berkata yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya (al-Laghwi).
12

  

Lisan merupakan nikmat Allah SWT yang sangat besar dan luar biasa 

bagi manusia. Lisan juga merupukan karunia terbesar yang harus disyukuri oleh 

manusia, karena dengan lisan manusia dapat menjadi makhluk yang paling mulia 

dan istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang telah Allah 

ciptakan. 

Lidah juga sangat penting bagi manusia karena manusia dapat 

menggunakan untuk memuji Tuhannya, demikian juga seseorang akan tersesat 

dan akan terancam kehidupannya karena lidahnya pula. Maka begitu penting 

keberadaan lidah bagi manusia sehingga Allah SWT menjelaskan tentang 

pentingnya nikmat-Nya ini di dalam Al-Qur‟an: 

                   

“Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan 

dua buah bibir.” (al-Balad [90]: 8-9). 

Lidah merupakan nikmat Allah SWT yang diciptakan untuk 

mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam batinnya. Ibnu Katsir dalam kitab 

tafsirnya mengatakan tentang hal tersebut, ia berkata, “Lidah artinya dengannya ia 

mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam batinnya.” Begitu pentingnya 

keberadaan dan kedudukan lidah untuk dapat memberikan peringatan dan 

pemahaman kepada orang lain. Lidah akan menjadi indra yang dapat memberikan 

penjelasan mengenai pelajaran-pelajaran dan tentang sesuatu. Selain itu, lidah 

                                                             
12 Mahmud Muhammad al-Khazandar, Hafizhul Lisan (Menjaga Lidah), terj- Moh. Iqbal 

Ghazali, (Jakarta: Islam House, 2009), hlm. 3 
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juga sebagai nikmat yang dikaruniakan kepada manusia yang sangat besar nilai 

dan fungsinya sebagaimana penjelasan firman Allah di atas.
13

 

Lidah juga merupakan organ tubuh yang sangat penting peranannya bagi 

manusia. Dia adalah karunia Allah yang lebih banyak peranannya dalam 

menyampaikan keinginan  kita kepada orang lain. Para pakar komunikasi 

mengatakan bahwa semua pesan yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain 

76% melalui lidah, artinya melalui komunikasi.
14

   

Lidah akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kesuksesan 

seseorang ketika mengungkapkan pesan dari Allah SWT, dan juga ketika 

mengajak kepada kebaikan sebagaimana para Nabi dan Rasul yang diberi 

kekuatan lidah yang fasih untuk mengajak kepada kebaikan (dakwah), Allah SWT 

berfirman: 

                         

           

“Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku
15

. Maka 

utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 

(perkata- an) ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan 

mendustakanku.” (QS. Al-Qashash [28]: 34). 

Pada ayat lain, Allah SWT  juga berfirman sebagaimana do‟a Nabi Musa 

as. agar dimudahkan lidahnya ketika menyampaikan pesan kepada umatnya: 

                

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 

perkataanku.” (QS. Thaahaa [20]: 27-28). 

Di samping menjadi nikmat, lidah juga mendatangkan sesuatu yang sia-

sia dan merupakan sumber utama berbagai masalah dalam kehidupan ini. 

Barangkali kita pernah mendengar dan mungkin masih ingat, ketika peristiwa 

                                                             
13

 Nurul Mubin, Misteri Lidah Manusia, (Yogyakarta: SABIL, 2012), hlm. 33  
14

 Anwar Sanusi, Jalan Kebahagian, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 51 
15

 Nabi Musa a.s. selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang lancar 

berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Harun a.s. bersamanya, 

yang lebih petah lidahnya. 



16 

 

 

meletusnya Gunung Merapi beberapa tahun lalu, muncullah pernyataan melalui 

lisannya seorang kakek tua Mbah Maridjan yang dianggap mempunyai kelebihan 

dalam menangkap tanda-tanda alam sehingga ketika banyak orang mengatakan 

bahwa Merapi meletus dan membahayakan, maka penduduk di sekitar Gunung 

Merapi segera mengungsi, Mbah Maridjan justru berbeda pendapat dan 

mengatakan bahwa masyarakat desanya tidak perlu takut karena akan aman dari 

semburan gunung berapi itu. 

Pernyataan Mbah Maridjan itu memunculkan sejumlah pro dan kontra. 

Bahkan, juga memuncukan polemik di satu sisi dan pada sisi lain juga membuat 

lelaki pemberani itu menjadi sangat populer. Dari peristiwa ini, dapat kita ketahui 

bahwa lidah menjadi alat komunikasi yang cukup efektif, bahkan jika pernyataan 

atau omongan kita sudah dipublikasikan di media masa maka betapa hal itu akan 

menjadi polemik dan sekaligus juga sebagai informasi yang berharga bagi 

sebagian orang.
16

 

Untuk itulah, hendaknya kita sebagai manusia dapat menempatkan 

kedudukan lidah sebagai organ yang sangat penting. Seseorang akan dianggap 

bersih dan suci, manakala ia berbicara dengan baik, santun, dan terpuji. 

Sebaliknya, jika seseorang menggunakan lidahnya secara tidak bijaksana maka 

seseorang juga akan semakin terhina. Bukankah orang yang bijak adalah orang 

yang bisa memelihara lidahnya, bukan mengumbarnya seenaknya sendiri. 

Ketahuilah bahwa setiap seorang mukallaf harus menjaga lisannya dari 

segala jenis perkataan, kecuali terhadap pembicaraan yang mengandung manfaat. 

Maka dalam situasi dimana berbicara dan diam dalam keduanya terdapat maslahat 

yang sama, maka menurut As-Sunnah ia lebih baik memilih bersikap diam. Sebab 

pembicaraan yang berstatus mubah, membuka jalan kepada perbuatan yang haram 

dan makruh dan yang demikian ini banyak sekali terjadi. Sedangkan keselamatan 

adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya.
17

 

                                                             
16

 Nurul Mubin, Misteri Lidah Manusia, hlm. 35 
17

 Imam An-Nawawi, Menjaga lisan, terj- Ummu Abdillah al-Buthoniyah, (Kendari: 

Makhtabah Raudhah Al-Muhibbin, 2008), hlm. 2 
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Oleh karena itu, perlu bagi seseorang untuk menjaga lisan dalam berkata-

kata, karena adab Nabi dalam berbicara adalah berhati-hati dan memikirkan 

terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah direnungkan bahwa kata-kata itu 

baik, maka hendaknya ia mengatakan. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin 

diucapkannya jelek, maka hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam. 

Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam haditsnya: 

َْأِِبْ َْعْن َْصاِمٍح َْأِِب َْعْن َْحِصٍي َْأِِب َْعْن ْاْلَْحَوِص َْأبُو جَنَا َْحدَّ َْسِعيٍد ْْبُن ْكُتَْيَبُة جَنَا َحدَّ

َْوامَْيْوِمْاْلِٓخِرْفاََلْ: َرْيَرَةْكَالَْىُْ ِ َْمْنََْكَنْيُْؤِمُنِِْبَّللَّ َ ْعَلَْيِوَْوَسَّلَّ ُ ْاَّللَّ َْصَّلَّ ِ كَاَلَْرُسوُلْاَّللَّ

َْوا ِ َْوامَْيْوِمْاْلِٓخِرْفَلُْيْكرِْمَْضْيَفُوَْوَمْنََْكَنْيُْؤِمُنِِْبَّللَّ ِ َيْوِمْمْْيُْؤِذَْجاَرُهَْوَمْنََْكَنْيُْؤِمُنِِْبَّللَّ

اَْأْوِْمَيْصُمْتْ  اْلِٓخِرْفَلَْيُلْلَْخْْيً

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan 

kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu 

Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Barangsiapa berimana kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia 

mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 

Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman 

kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam.”(H.R. 

Bukhari).
18

 

Hadits ini, yang telah disepakati keshahihannya, yaitu sebuah dalil yang 

jelas bahwa seseorang tidak boleh berbicara, kecuali pembicaraannya baik, dan 

bahwa pembicaraan tersebut mengandung hal yang bermanfaat. Maka jika 

seseorang ragu-ragu apakah suatu pembicaraan mengandung manfaat atau tidak, 

maka janganlah berbicara atau lebih baiknya untuk diam.
19

 

Telah diriwayatkan dari Abu al-Qasim al-Qusyairi, dia berkata, “Diam 

adalah pangkal keselamatan. Diam pada waktunya merupakan sifat lelaki, 

sebagaimana berbicara pada waktunya merupakan sikap yang paling mulia. Dia 

menambahkan bahwa aku telah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, 

“Barangsiapa yang diam terhadap kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu.” 

Dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang mulia itu lebih mengutamakan 

                                                             
18

 Imam Sahabuddin Al-Qasthalani, Irsyad Al-Sari li Sarh Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-

Kutub, 2012), hlm. 44 
19

 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, jil. 29, hlm. 158 
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diam, sebab mereka mengetahui petaka-petaka yang akan ditimbulkan oleh suatu 

perkataan. Di samping itu, terkadang dalam berbicara seseorang cenderung 

menampakkan sifat-sifat terpuji, ingin tampil beda dari yang lain. Begitulah sifat 

orang-orang yang terhormat, sebab menurut mereka diam adalah suatu keharusan 

untuk melatih dan mendidik akhlak mulia.
20

   

Imam asy-Syafi‟i Rahimahullah berkata: “Apabila seseorang hendak 

berbicara, maka hendaknya dia berpikir sebelum berbicara. Jika ada kebaikan 

yang bermanfaat pada apa yang akan ia katakan, maka dia hendaklah dia 

berbicara. Dan jika dia meragukannya, maka dia jangan berbicara sampai dia 

menjernihkan keraguan itu (dengan menjadikan pembicaraannya baik).
21

 

Para sahabat Rasulullah SAW berhati-hati dari ucapan yang mubah 

(dibolehkan) karena khawatir terjerumus dalam ucapan yang haram, karena 

bersungguh-sungguh dalam memelihara lisan dan menjaga agama. Maka 

barangsiapa yang ingin keselamatan, hendaklah ia menjauhi segala hal yang akan 

menggelincirkan lisan tersebut, ia tidak berkata kecuali yang baik. Dan hendaklah 

ia dan teman-temannya saling memberi nasehat menjaga lisan, dan meminta 

pertolongan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya 

berlindung kepada Allah dari kejahatan lisan.
22

 

Seseorang yang melakukan perkataan yang sia-sia dan tidak ada manfaat 

sebenarnya hal tersebut hanyalah membuang-buang waktu saja, padahal waktu itu 

sangat berharga bagi manusia. Seandainya waktu itu dipergunakan untuk hal-hal 

yang bermanfaat tentulah akan membawa manfaat bagi dirinya yang dibutuhkan 

dalam hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya 

agar meninggalkan perkataan yang tidak ada guna dan manfaatnya, sebagaimana 

sabdanya: 

 إلْيعنيومنْحسنْاسالمْاملرءْترنوْما

                                                             
20

 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj- Agus Ma‟mun, jil. 1, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2014), hlm. 596 
21

 Ibid.,  
22

 Mahmud Muhammad al-Khazandar, Hafizhul Lisan (Menjaga Lidah), terj- Moh. Iqbal 

Ghazali, hlm. 6 
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“Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang itu ialah meninggalkan apa 

yang tidak berguna”
23

 

Untuk itu perlu diketahui bahwa setiap perkataan itu ada syaratnya, 

dimana seorang yang berbicara tidak akan sealamat dari keraancuan (kesalahan) 

kecuali dengan menjalankan segala persyaratan tersebut, dan tidak akan terbebas 

dari kekurangan kecuali setalah persyaratan tersebut terpenuhi. Adapun 

persyaratan tersebut terdiri dari 4 macam, yaitu: 

a. Perkataan itu disesuaikan dengan tuntunannya, baik yang berkaitan dengan 

tuntunan untuk memperoleh suatu manfaat atau untuk menolak suatu 

kemudharatan. 

b. Perkataan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. 

c. Perkataan itu diungkapkan secara sederhana dan disesuaikan dengan 

kebutuhannya. 

d. Memilih kata-kata yang akan dipakai secara tepat. 

Keempat hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, 

karena apabila salah satu dari persyaratan tersebut lepas, maka akan melemahkan 

persyaratan yang lain. Alasan dari masing-masing persyaratan tersebut yaitu: 

a. Persyaratan pertama berkenaan dengan tuntutan yang melatar belakangi suatu 

perkataan, karena suatu perkataan yang tidak disesuaikan dengan tuntutan yang 

melatar belakanginya dapat dikatakan sebagai igauan, dan perkataan yang tidak 

disesuaikan dengan sebab yang mendorongnya dianggap tidak komunikatif. 

Orang yang mentolerir dirinya dalam berbicara meskipun membicarakan itu 

tidak sesuai dengan tuntutan yang melatar belakanginya, dan tidak 

memperhatikan kesesuaian dengan sebab yang mendorongnya, serta 

mengabaikan ketetapan maknanya, maka perkataannya itu akan ditolak, dan 

pemikirannya akan dianggap cacat. 

b. Syarat kedua, hendaknya perkataan itu disesuaikan dengan situasi dan 

kondisinya, karena perkataan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya 

tidak akan memberikan manfaat, dan perkataan yang tidak memberikan 
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manfaat dianggap sebagai suatu yang lagha. Karena apabila mendahulukan 

sesuatu yang semestinya diakhirkan, maka hal itu akan melahirkan kekeliruan 

dan menimbulkan kebingungan, sedangkan apabila mengakhiri sesuatu yang 

semestinya didahulukan, maka hal itu akan melahirkan kelemahan dan 

kerancuan, karena setiap tempat ini memiliki pola pembicaraan tersendiri, dan 

setiap zaman itu mempunyai kreativitas tersendiri. Seorang penyair berkata, 

“Pembicaraan itu mesti disesuaikan dengan tempatnya sehingga perkataannya 

setelahnya akan sedikit.” 

c. Syarat ketiga, hendaknya perkataan itu diungkapkan secara sederhana dan 

disesuaikan dengan kebutuhannya, karena jika suatu perkataan itu tidak 

disesuaikan dengan kebutuhannya, dan tidak memenuhi keperluannya, niscaya 

perkataan tersebut tidak akan tepat pada sasarannya, dan tidak akan sampai 

pada tujuan yanng diinginkannya. Sedangkan setiap perkataan yang tidak 

diungkap secara sederhana dan tidak sesuai dengan kebutuhannya, niscaya 

akan menimbulkan keterbatasan apabila berkurang, dan akan dianggap 

pemborosan apabila berlebihan. Maka, seandainya perkataan yang diucapkan 

itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka ada dua kemungkinan yang akan 

terjadi, yaitu apabila kekurangan akan menimbulkan kerancuan, dan apabila 

berlebihan akan melahirkan pemborasan. Kedua hal tersebut termasuk aib dan 

cacat, tetapi cacat yang ditimbulkan akibat berlebihan (pemborosan) itu jauh 

lebih jelek dari pada umumnya paling ditakuti dibandingkan dengan cacat yang 

ditimbulkan akibat kekurangan. 

d. Syarat keempat adalah memilih kata-kata yang akan digunakan, karena lidah 

itu merupakan tanda bagi seseorang, yang menjelaskan sesuatu yang 

disembunyikannya, dan menerangkan sesuatu yang dikehendakinya. Oleh 

karena itu, maka sudah semestinya memilih kata-kata sehingga dapat 

menggunakan kata-kata yang tepat, dan dengan kefasihan lidahnya dapat 

melahirkan ungkapan singkatt, padat, dan tepat. Diriwayatakan dari Nabi 

Shalallahu‟Alaihi  wa Sallam, seraya beliau bersabda yang ditujukan kepada 

pamannya Ibnu Abbas RA: “Sungguh telah mengagumkanku keindahanmu, dia 
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bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang menjadi keindahan seseorang?”, 

Rasul menjawab: “Lidahnya”, Khalid bin Shafwan berkata: “Apa jadinya 

seandainya manusia itu tidak memiliki lidah?”, tidaklah dia itu kecuali 

menjadi bintang yang terlantar atau sebagai gambar yang bergerak. Lidah itu 

sebagai wazir (pembantu) manusia, perkataan seseorang itu penyempurna 

sopan santunnya.
24

 

Selain penyebab terjadinya al-Laghwi yang berasal dari suatu ucapan 

atau perkataan,  yaitu ucapan atau perkataan yang sia-sia sebagaimana yang 

berasal dari lisan (lidah), yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan al-

Laghwi yang berasal dari suatu perbuatan yaitu perbuatan yang sia-sia. Dimana 

sentral dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu berasal dari hati. Maka 

begitu penting seseorang mengendalikan hatinya supaya tidak melakukan suatu 

perbuatan yang tidak ada manfaat dan faedahnya. 

Penulis akan menguraikan beberapa macam-macam tentang al-Laghwi 

baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

3. Macam-macam al-Laghwi 

a. Al-Laghwi Dalam Bentuk Perkataan 

1) Ghibah (Menggunjing) 

Ghibah adalah ketika engkau menyebutkan sesuatu tentang 

seseorang yang dia benci, apakah itu tentang tubuhnya, agamanya, 

kehidupan dunianya, dirinya, penampilan fisiknya, karakternya, 

kekayaannya, anaknya, ayahnya, isterinya, pembantunya, budaknya, 

sorbannya, pakaiannya, caranya berjalan, senyumnya, kegeramannya, 

kernyitannya, kegembiraannya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan 

di atas. Demikian juga, sama saja apakah engkau menyebutkan sesuatu 

mengenainya dengan kata-kata, tulisan, atau menunjukkannya dengan 

isyarat mata, tangan atau kepala.
25

 Di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW 

bersabda: 
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Azzam, 2001), hlm. 385-386 
25

 Imam An-Nawawi, Menjaga lisan, hlm. 17 
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َْوكُتَْيَبةُْ ُّوَب َْأي ْْبُن ََي ََْيْ جَنَا َْعْنَْْحدَّ ْامَْعاَلِء َْعْن ِعيُل ْْسَ
ّ
ْا جَنَا َْحدَّ ْكَامُوا ُْحْجٍر َواْبُن

ُْىَريَْرةَْ َْأِِب َْعْن ْامِْغيَبُةْ َأِبيِو َْما َْأثَْدُروَن ْكَاَل َ َْوَسَّلَّ ْعَلَْيِو ُ ْاَّللَّ َْصَّلَّ ِ ْاَّللَّ َْرُسوَل َأنَّ

ْكَاَلِْذْنُرَكَْأَخاَكِْبَماْيَْ َْأْعََّلُ َْوَرُسوُلُ ُ ْنََْكَنِِْفَْأِِخْكَامُواْاَّللَّ
ّ
ْكَرُهِْكيَلَْأفََرَأيَْتْا

ْنْمَْمْيَُكْنِْفيِوْفََلْدََْبَتَّوُْ
ّ
ْنََْكَنِْفيِوَْماْثَُلوُلْفََلْدْاْغَتبْتَُوَْوا

ّ
 َماَْأكُوُلْكَاَلْا

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah 

dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 

Isma'il dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya: "Tahukah 

kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab; 'Allah dan 

Rasul-Nya lebih tahu.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: 'Ghibah adalah kamu membicarakan 

saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.' Seseorang 

bertanya; 'Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila 

orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya 

ucapkan? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Apabila 

benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti 

kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu 

tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat 

kebohongan terhadapnya.” (HR. Muslim).
26

 

Ghibah ini mempunyai makna yang hampir menyerupai perbuatan 

melakukan gosip sebagaimana yang banyak disaksikan di tengah-tengah 

kehidupan sehari-hari. Bahkan acara-acara yang berisi gosip, fitnah, dan 

juga prasangka banyak dipertontonkan diberbagai media massa seperti 

halnya: Go Spot (Gosip seputar orang ternama), Cek and Ricek, Kabar-

kabari, dan berbagai tayangan lain yang genrenya sama, yaitu menyebarkan 

kabar burung, isu, bahkan sesekali juga fitnah. Gosip justru menjadi 

komoditas untuk mempopulerkan stasiun televisi dengan menjual sejumlah 

isu dan problem yang dihadapi orang lain.
27

 

Menurut ijma para ulama kaum Muslimin hukum ghibah adalah 

haram. Dalil yang jelas dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah dan ijma‟ kaum 

Muslimin menunjukkan pelarangannya. Allah berfirman: 
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. 

dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Al-Hujarat [49]: 12). 

            

“Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-

Humazah [104]: 1). 

            

“Yang banyak mencela, yang  kian ke mari menghambur fitnah.” 

(QS. Al-Qalam [68]: 11) 

 

Akan tetapi disebalik pengharaman diatas ada ghibah yang 

diperbolehkan karena untuk alasan syar‟i, setidaknya ada enam sebab: 

a) Orang yang dizhalimi ketika mengadukan kezhalimannya kepada 

penguasa untuk menghentikan kedzhalimannya itu. 

b) Orang yang dimintai tolong untuk mengubah (menghilangkan) kejahatan 

(kemungkaran) diperbolehkan untuk mendengarkan gunjingan 

kepadanya. 

c) Pencari fatwa bila dia perlu mengungkapkan pertanyaan, seperti 

perkataan Hindun, “Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah lelaki yang 

kikir. Dia tidak memberiku harta yang cukup bagiku.” Ini semua 

pengaduannya. Akan tetapi dihalalkan ada gunanya. 
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d) Memperingatkan seorang Muslim dari kejahatan seseorang jika ia tahu 

bila tidak disampaikan, kesaksiannya akan diteriam. Juga pemberitahuan 

kepada pemberi zakat ketika zakatnya diserahkan kepada pengelola, atau 

ketika seseorang menikahkan, dimana jika hal itu dibiarkan akan 

menimbulkan kemudaratan. Maka dia bisa mengungkapkan kepada orang 

yang akan terkena mudaratnya itu. 

e) Dikenal dengan nama yang mengandung aib, seperti A‟masy (kabur 

penglihatannya) dan A‟raj (pincang). 

f) Orang yang terang-terang menampakkan aibnya dan tidak malu untuk 

disebut-sebut, seperti orang yang berperilaku seperti perempuan 

(banci).
28

 

Ketahuilah bahwa menyebut-nyebut atau membicarakan orang 

dengan lidah itu diharamkan, karena didalam pembicaraan itu memberikan 

pengertian kepada orang lain mengenai kekurangannya tersebut kepada 

orang lain. Maka hal ini adalah suatu yang tidak ada faedahnya. Ada 

beberapa penyebab yang membangkitkan terjadinya penggunjingan, di 

antaranya: 

a) Pelampiasan kemarahan dan kedengkian 

b) Faktor setia kawan dan solidaritas dalam pergaulan 

c) Membebaskan diri dari tuduhan 

d) Membanggakan diri 

e) Faktor canda dan main-main 

f) Mengejek dan menghina, dan lain-lain.
29
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2) Berkata Dusta (Bohong) 

Yaitu mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dengan 

maksud untuk menjelekan seseorang. Dusta atau bohong itu memberitakan 

sesuatu yang berlainan dengan kejadian yang sebenarnya.
30

 Allah SWT 

sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan dusta atau bohong, 

sebagaimana Allah berfirman: 

....                      

“Kemudian Marilah kita bermubahalah
31

 kepada Allah dan kita 

minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang 

dusta.” (QS. Al-„Imran [3]: 61). 
 

Dusta juga perbuatan yang serumpun dengan perbuatan munafik, 

Allah sangat membenci perbuatan tersebut, dimana dusta itu menjadi ciri 

dari kepribadian orang munafik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah 

SAW: 

َثْ َذاَْحدَّ
ّ
ْكَاَلْأٓيَُةْامُْمنَاِفِقْجاََلٌثْا َ ْعَلَْيِوَْوَسَّلَّ ُ ْاَّللَّ َْصَّلَّ َعْنَْأِِبُْىَرْيَرَةَْعْنْامنَِّبِّ

َذاْاْؤثُِمَنَْخانَْ
ّ
َذاَْوعََدَْأْخلََفَْوا

ّ
 َنَذَبَْوا

“dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tanda-tanda munafik ada 

tiga; jika berbicara dusta, jika diberi amanat dia khiyanat dan jika 

berjanji mengingkari” (HR. Al-Bukhori). 

Hadits tersebut mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan 

munafik dapat dilakukan oleh siapa saja, sebagaimana perbuatan dusta juga 

dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan sekalipun orang tersebut rajin dalam 

beribadah dan juga rajin menjalankan perintah Allah SWT, tetapi tidak ada 

jaminan kepada orang tersebut tidak melakukan kebohongan dan 

kedustaan.
32
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3) Bersumpah  

Kadang kala, seseorang tidak sadar bahwa ia telah mengucapkan 

sumpah. Sumpah sering kali dinyatakan untuk meyakinkan orang lain 

dengan menyertakan pernyataannya yang disandarkan kepada 

kalimatkalimat Allah. Seringkali penulis menemukan atau menjumpai 

beberapa pembicaraan kebanyakan orang dengan menggunakan kata-kata 

“yakin, sumpah, billahi, berani mati,” dan beberapa kalimat lain yang 

sejenis dengan maksud meyakinkan orang lain. 

Mengucapkan sumpah tersebut termasuk bagian dari bahaya lidah 

yang beresiko besar bagi seseorang yang bersumpah. Demikian juga 

sumpah akan merugikan pihak lain sehingga sumpah sering kalimembuat 

orang tidak jernih dalam menyelesaikan masalah. Bersumpah atas nama 

Allah SWT belum mesti kebenarannya menjadi sesorang mendapatkan apa 

yang ia inginkan, bahkan mempertahankan bersumpah itu akan menjadi 

bagian dosa besar.
33

 

4) Nyayian dan Syair 

Nyanyian adalah menyenandungkan lagu, sementara syair ialah 

bermain kata-kata yang dirangkai indah. Nyanyian dan syair yang dimaksud 

dengan yang laghwu disini adalah suatu yang tercela yaitu yang memuat 

pengertian sesuatu yang diharamkan atau yang mengajak kesuatu hal yang 

diharamkan, misalnya menguraikan sifat-sifat kecantikan wanita atau gadis 

remaja, baik berupa pujian atau pun celaan, juga yang menyerupakan 

perserupaan bentuk bagi kaum wanita, ataupun yang menimbulkan rasa-rasa 

kekejian dan hal yang diharamkan.
34

 

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam kitab fatwa-fatwa 

kotemporer karya Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan ada beberapa syarat 

yang harus dipelihara terkait problem ini: 
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a) Telah diisyaratkan bahwa segala nyayian itu mubah, karena temanya 

harus dengan adab dan ajaran Islam. Misalnya, baris nyanyian yang 

berbunyi: “Dunia adalah rokok dan gelas (minuman keras)”, jelas bahwa 

lirik ini bertentangan dengan dengan ajaran Islam yang menganggap 

bahwa khamar (minuman keras) itu kotor, dari perbuatan setan, dan 

melaknat peminum khamar, pemerasnya, penjualnya, pembawanya, dan 

semua orang yang membantunya. 

b) Gaya dan penampilan juga mempunyai arti penting. Kadang-kadang isi 

nyanyian tersebut tidak terlarang dan tidak buru, akan tetapi penampilan 

penyanyi di dalam membawakannya dengan nada dan gaya sedemikian 

rupa, sengaja hendak mempengaruhi dan membangkitkan nafsu dan hati, 

maka keluarlah nyanyi-nyanyian itu dari suatu yang mubah menjadi 

suatu yang diharamkan, syubhat atau makruh. 

c) Nyayian itu jangan disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minuman 

khamar, menampakkan aurat, atau pergaulan dan campuran antara laki-

laki dan perempuan tanpa batas. Inilah yang biasanya terjadi dalam 

pergelaran nyanyian dan musik sejak zaman dulu. Itulah yang tergambar 

dalam pikiran ketika disebut-sebut tentang nyanyian, apalagi jika 

penyanyinya perempuan. Inilah yang ditunjuki oleh hadits Nabi SAW di 

dalam sabdanya: 

ْا َْعْبُد جَنَا َْعْنَْحدَّ َْصاِمٍح ْْبِن ُْمَعاِويََة َْعْن ِْعيََس ْْبُن َْمْعُن جَنَا َْحدَّ َْسِعيٍد ْْبُن ِ َّللَّ

ْ ْاْلَْشَعرِّيِ ْغَْْنٍ ْْبِن ِن ْْحَ ْامرَّ َْعْبِد َْعْن َْمْرََيَ َْأِِب ْْبِن َْماِِلِ َْعْن ُْحَريٍْث ْْبِن َحاِِتِ

َْصْ ِ ْكَاَل:ْكَاَلَْرُسوُلْاَّللَّ ْاْلَْشَعرِّيِ َْعْنَْأِِبَْماِِلٍ بَنَّ ْمَيَْْشَ َ ْعَلَْيِوَْوَسَّلَّ ُ ْاَّللَّ َّلَّ

ِِْبمَْمَعاِزِفْ ُْرُءوِسيِْم ْعَََّل ْيُْعَزُف يَا ْاْْسِ ِْبَغْْيِ وََنَا ْيَُسمُّ ْامَْخْمَر ِِت ُْأمَّ ِْمْن ََنٌس

َعُلِْمْْنُْمْامِْلَرَدَةَْوامَْخنَازِيرَْ ْمْاْلَْرَضَْوََيْ َِْبِ ُ ِسُفْاَّللَّ َْوامُْمَغنَِّياِتََْيْ
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah 

menceritakan kepada kami Ma'n bin Isa dari Mu'awiyah bin 

Shalih dari Hatim bin Huraits dari Malik bin Abu Maryam dari 

Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari dari Abu Malik Al Asy'ari 

dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

“Sungguh, sebagian dari ummatku akan meminum khamer yang 

mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan 
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para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi 

kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera 

dan babi.” (HR. Ibnu Majah). 

Perlu diketahui dan diingat bahwa, untuk mendengarkan 

nyanyian pada zaman dahulu seseorang harus datang ke tempat 

pementasan nyanyian itu, dia harus bercampur baur dengan para biduan 

dan biduanita serta para pemain dan pengunjung yang lain, dimana jarang 

sekali pementasan ini selamat dari hal-hal yang dilarang syara‟ dan dari 

hal-hal yang dibenci agama. Tetapi sekarang orang bisa saja 

mendengarkan nynyian di tempat yang jauh dari penyanyi dan 

pementasannya, yang tidak diragukan lagi hal ini merupakan unsur yang 

meringankan terhadap masalah tersebut, sehingga cenderung diizinkan 

dan diberi kemudahan. 

d) Manusia tidak hanya terdiri dari perasaan, dan perasaan itu bukan hanya 

cinta semata, cinta itu sendiri bukan khusus untuk wanita saja, dan wanita 

itu tidak hanya terdiri dari tubuh dan syahwat. Oleh karena itu, kita harus 

menekan arus derasnya nyanyi-nyanyian yang sentimentil. Kita juga 

hendaklah melakukan pembagian yang adil di antara nyayian, program, 

dan seluruh kehidupan. Hendaklah menyeimbangkan kehidupan ini, 

jangan sampai berlebih-lebihan dalam segala sesuatu yang membawa 

kemudharatan bagi kehidupan. 

e) Setelah melalui penjelasan tersebut, sekarang tinggal masing-masing 

pendengar dan (penyanyi/pemusiknya) yang bisa menilai apakah hal 

tersebut membawa manfaat atau kemudharatan bagi kehidupan, apabila 

nyanyi-nyanyian tersebut membawa kepada segala sesuatu yang 

diharamkan maka jauhi.
35
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b. Al-Laghwi Dalam Bentuk Perbuatan 

1) Sombong 

Sombong adalah suatu perasaan yang terdapat di dalam hati 

seseorang bahwa dirinya hebat, mempunyai kelebihan dari orang lain, 

misalnya merasa lebih dalam ilmunya, merasa lebih kaya, lebih cantik dan 

lain-lain dari pada orang lain. Perasaan lebih ini memantul dalam sikap dan 

tindk tanduknya sehari-hari pada penampilannya di tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat. 

Sifat sombong ini amatlah tercela dan perbuatan yang sia-sia, baik 

di sisi tuhan maupun di sisi manusia, dan ia akan membawa kerugian dan 

bahaya yang amat besar bagi orang yang mempunyai sifat sombong itu. 

Adapun bahaya-bahayanya antara lain yaitu: 

a) Orang yang sombong pasti tidak dapat memberikan kebaikan kepada 

orang lain, sebab ia tentu tidak memiliki sifat tawadhu (rendah hati). Ia 

tidak akan  dapat meninggalkan sifat tersebut, begitu pula ia tidak akan 

bisa menahan nafsunya, juga tidak mungkin dapat memberikan nasehat 

yang baik kepada orang lain, karena kesukaannya hanyalah mencemooh 

dan menghina orang lain, ia suka mencari-cari dan membongkar aib 

orang lain, terlebih-lebih terhadap orang yang dipandangnya sebagai 

saingannya terkecuali ia mau bertaubat dari segala hal yang sia-sia itu 

(sombong). 

b) Sifat sombong sangat tidak pantas untuk yang selain Allah SWT. 

Manusia yang bersifat lemah mestilah tidak patut menirukan atau 

menyamai sifat Allah tersebut. 

c) Orang yang bersifat sombong itu adalah seperti sikap orang kafir dan 

orang munafik yang enggan menerima kebenaran dari Allah SWT. Allah 

berfirman: 
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“dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", 

bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. 

Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. dan sungguh 

neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 206). 

d) Orang yang bersifat sombong itu akhirnya akan tersesat jalan karena ia 

meniru sifat setan. Setan menolak memberikan penghormatan kepada 

Nabi Adam a.s., karena ia merasa lebih mulia dari pada Nabi Adam a.s.
36

 

Islam sangat melarang manusia untuk bersifat sombong, dan Allah 

SWT tidak menyukai orang yang bersifat sombong. Allah tegaskan dalam 

firman-Nya bahwa nerakalah tempat bagi orang yang bersifat sombong: 

                    

              

“dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku
37

 akan masuk neraka 

Jahannam dalam Keadaan hina dinakan”. (QS. Al-Mu‟min [40]: 

60). 

 

2) Dengki (Hasad) 

Dengki itu sesuatu yang dimana engkau menginginkan hilangnya 

kenikmatan yang ada pada diri seseorang atau engkau menginginkan 

turunnya musibah terhadap seseorang. Ketahuilah bahwa dengki itu 

penyakit hati berat, sedangkan penyakit hati tidak dapat disembuhkan 

kecuali diobati dengan ilmu dan amal. Adapun pengobatan dengan ilmu, 

hendaknya dia mengetahui bahwa kedengkiannya itu membahayakan 

dirinya sendiri dan sama sekali tidak merugikan orang yang dia dengki 

kepadanya, bahkan memberikan manfaat kepadanya. Dengki itu 
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menggugurkan pahalanya bahkan akan mendatangkan murka dari Allah 

SWT sebab dia membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
38

 

Sifat dengki ini telah ada sejak manusia diciptakan, yakni 

dengkinya iblis kepada Nabi Adam a.s., apa yang diperbuat oleh iblis 

kepada Nabi Adam adalah akibat kedengkiannya. Hal tersebut dikisahkan 

dalam Al-Qur‟an surah Al-A‟raf ayat 11 sampai dengan ayat 27.
39

 

Berapa banyak orang bersaudara jadi bermusuhan, saling 

mendendam dan membenci, hanya karena dengki kepada saudaranya. 

Penyakit dengki ini sangat berbahaya dan sukar diobati dengan terapi biasa. 

Penyakit ini banyak merusak, menganggu dan menghilangkan kebahagiaan 

hidup, bahkan menyebabkan persengketaan, permusuhan, penipuan, dan 

lebih jauh lagi dapat menimbulkan keributan di suatu masyarakat. Maka 

semua hal itu adalah perbuatan sia-sia yang di awali dengan adanya suatu 

kedengkian di dalam hati. 

Nampaknya dari sebab-sebab yang menimbulkan rasa dengki itu 

antara lain: 

a) Karena adanya rasa permusuhan dan kebencian, inilah yang merupakan 

sebab yang utama. 

b) Beratnya rasa di dalam hati apabila dirinya itu ada yang melebihi dalam 

hal apa saja yang didengkikan, misalnya keturunan, kekayaan, 

kepandaian, ketampanan/kecantikan, dan lain sebagainya. Ringkasnya ia 

tidak senang kalau dirinya itu dikalahkan, disaingi atau dilebihi oleh 

orang lain. 

c) Ingin menjadi pemimpin/pemuka dan menduduki jabatan yang tinggi, 

kemudian tidak ada orang lain yang melebihi kedudukannya itu. 

d) Karena hatinya memang buruk dan enggan melakukan kebaikan kepada 

sesama manusia.
40
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Ketahuilah bahwa perbuatan hasad ini adalah suatu perbuatan yang 

tidak ada manfaatnya bagi kehidupan, Rasulullah SAW memperingatkan 

agar seseorang terhindari dari sifat dengki ini, sebagaimana sabda beliau: 

ٍروْ ََْعْ ْْبَن ْامَْمِِلِ َْعْبَد ْيَْعِِن ْعَاِمٍر َْأبُو جَنَا َْحدَّ ْامَْبْغَداِديُّ َْصاِمٍح ْْبُن ُْعثَْماُن جَنَا َحدَّ

ِهَْعْنَْأِِبُْىَرْيَرةَْ يٍدَْعْنَْجّدِ ْبَراِىمَيْْبِنَْأِِبَْأس ِ
ّ
جَنَاُْسلَْيَماُنْْبُنِْباَلٍلَْعْنْا ْ َحدَّ َأنَّ

ْعَلَْ ُ ْاَّللَّ َْصَّلَّ ْامنَِّبَّ ْمََكَ نَاِت ْامَْحس َ ْيَأُُِكُ ْامَْحَسَد نَّ
ّ
ْفَا َْوامَْحَسَد ُُكْ َيَّ

ّ
ْا ْكَاَل َ َْوَسَّلَّ ْيِو

ْامنَّاُرْامَْحَطبَْ  ثَأُُِكُ

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Shalih Al Baghdadi 

berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir -maksudnya 

Abdul Malik bin Amru- berkata, telah menceritakan kepada kami 

Sulaiman bin Bilal dari Ibrahim bin Abu Asid dari Kakeknya dari 

Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Jauhilah hasad (dengki), karena hasad dapat memakan kabaikan 

seperti api memakan kayu bakar.” (HR. Abu Daud). 

 

3) Marah 

Di antara sifat yang tidak layak bagi seorang muslim itu adalah 

marah, karena marah dapat dikatakan seperti nyala api yang terpendam di 

dalam hati. Karen itu, orang yang sedang marah mukanya memerah menyala 

bagaikan bara api. Ini adalah salah satu dari hasil godaan setan kepada 

manusia dan untuk meredakan marah itu Islam mengajarkan agar orang 

yang sedang marah itu segera berwudhu‟ bahkan kalau perlu mandi.
41

 

Rasulullah SAW dalam salah satu riwayatnya bersabda: 

جَنَا ْكَاَلُْننَّاُْجلُوًساِْعْنَدَْْحدَّ ُْمَراِديٌّ جَنَاَْأبُوَْوائٍِلَْصْنَعاِِنٌّ ْكَاَلَْحدَّ ْبَراِىمُيْْبُنَْخاِِلٍ
ّ
ا

ْأَْنْ ا ْفَلَمَّ ْكَاَل َْأْغَضَبُو ٍم ِْبلََكَ ْفَََكََّمُو َْرُجٌل ْعَلَْيِو ُْأْدِخَل ْذ
ّ
ْا ْكَاَل ٍد ُْمَحمَّ ْْبِن ُعْرَوَة

مَْينَْ
ّ
يَْعِطيََّةَْوكَْدََْكهَْتْغَِضَبْكَاَمُْثَّْعَاَدْا جَِِنْأَِِبَْعْنَْجّدِ أَْفََلاَلَْحدَّ اَْوكَْدْثََوضَّ

ْيَطاِنْ ْامَْغَضَبِْمْنْامش َّ نَّ
ّ
ْا َ ْعَلَْيِوَْوَسَّلَّ ُ ْاَّللَّ َْصَّلَّ ِ َبٌةْكَاَل:ْكَاَلَْرُسوُلْاَّللَّ ُُْصْ َلُ

ََّماْثُْطَفأُْا ه
ّ
ْيَطاَنُْخِلَقِْمْنْامنَّاِرَْوا ْامش َّ نَّ

ّ
أَِْوا َذاْغَِضَبَْأَحُدُُكْْفَلَْيَتَوضَّ

ّ
 منَّاُرِِْبمَْماِءْفَا

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid ia berkata, 

Telah menceritakan kepada kami Abu Wa`il Shan'ani Muradi ia 
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berkata, "Kami pernah duduk bersama 'Urwah bin Muhammad, 

tiba-tiba dihadapkanlah seorang laki-laki kepadanya. Laki-laki itu 

kemudian berbicara padanya dengan ungkapan yang membuatnya 

marah." Abu Wa`il berkata, "Maka ketika Urwah akan marah, ia 

pun berdiri dan kembali kepada kami dalam keadaan telah 

berwudhu. Kemudian ia berkata, Bapakku telah menceritakan dari 

kakekku, Athiyah -salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam-, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari 

setan dan setan tercipta dari api, sedangkan api hanya dapat 

dipadamkan oleh air, maka jika salah seorang di antara kalian 

marah hendaklah ia berwudhu.” (HR. Ahmad). 

Seseorang bertanya kepada Nabi SAW “Wahai Rasulullah, apa yang 

paling berat?” Beliau menjawab, “Murka Allah.” Lalu ia bertanya lagi, 

“Lantas apa yang dapat menyelamatkanku dari muka Allah?” Beliau 

kembali menjawab, “Janganlah engkau marah.” Demikian pula seseorang 

pernah menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, “Suruhlah aku 

dengan satu perbuatan yang harus aku kurangi.” Maka Nabi SAW 

bersabda kepadanya, “Janganlah engkau marah.” Dan dia mengulanginya 

kepada Rasulullah SAW berulang kali, dan beliau pun senantiasa menjawab, 

“Janganlah engkau marah.” Maka dari itu hindarilah sikap marah karena 

marah itu suatu sifat yang tercela yang hanya sia-sia dan tidak bermanfaat.
42

 

 

4) Cinta Dunia 

Cinta dunia adalah sesuatu hal mengenai nafsu manusia yang 

mengejar dan menginginkan hal duniawi dan sering meninggalkan atau 

melupakan urusan akhirat, sehingga lalai terhadap kebutuhan bathin yang 

harus diisi dengan pelajaran dan perjalanan rohani dalam diri manusia. 

Menurut imam Al-Ghazali cinta dunia adalah pangkal dari segala dosa. 

Dunia tidaklah sama dengan harta dan tahta. Harta dan tahta adalah bagian 

kecil dari kehidupan dunia yang sangat luas ini.
43

 Kehidupan dunia adalah 

kondisi objektif sebelum meninggalkan dunia. Cinta dunia juga suatu 
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perbuatan yang sangat berbahaya sehingga manusia bisa terlena oleh hal 

yang bersifat duniawi, sebagaimana firman Allah SWT: 

                         

                         

                        

                       

“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 

permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- 

megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya 

harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 

mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering 

dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di 

akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 

keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 

kesenangan yang menipu.” (QS. Al-Hadiid [57]: 20) 

Sebagai manusia dihadapkan dengan berbagai cobaan dalam hidup 

ini termasuk pada cobaan kenikmatan keduniawian. Memang cukup 

manusiawi jika manusia memiliki kecenderungan atau rasa suka terhadap 

hal-hal duniawi namun kelalaian terhadap urusan akhirat karena dunia 

merupakan hal yang harus dihindari oleh seluruh umat manusia, karena 

dunia hanyalah jembatan yang harus dilalui dan tujuan akhir perjalanan ini 

adalah akhirat. Cinta dunia sangat mempengaruhi cara hidup seseorang dan 

memiliki dampak sosial yang sangat sia-sia atau tidak bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut: 
a) Pribadi yang sombong, dengki, serakah: sombong setiap apa yang 

menjadi kebanggannya ia mencoba membuat semua orang 

mengetahuinya demi mendapat pengakuan, pujian dan penghormatan 

dari orang lain. Dengki dengan pujian bagi orang lain, karena 

kecenderungan seseorang yang cinta dunia ialah ingin dipuji dan 

dihormati. Sedangkan serakah, setiap apa yang ia inginkan karuslah 
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terpenuhi padahal sejatinya manusia hidup yang harus ia penuhi ialah 

kebutuhan, namun karena ia serakah apa yang ia mau walaupun tidak 

haknya pun ia tak peduli, contohnya koruptor. 
b) Banyak dari kumpulan orang yang mencintai dunia menghormati pada 

apa yang ada atau nampak padanya (hartanya), sedangkan ia saling 

merasa pantas untuk dihargai karena kesombongannya. 
c) Kesenjangan sosial, hal inilah yang memunculkan strata dan kasta yang 

nyata namun tak terucap. Dimana sikaya tak mau  mengenal simiskin, 

petinggi tidak mendengarkan suara rakyat biasa. Sehingga cenderung 

adanya jurang pemisah dari berbagai kubu, dan hal ini dapat 

menimbulkan ketidak harmonisan suatu tatanan masyarakat. 
d) Rentan timbulnya ketakutan, depresi, setres, kecemasan dan sejenisnya 

karena manusia yang cinta dunia  pada dasarnya memiliki benturan 

pemenuhan kebutuhan keduniawian yang kian hari kian terasa meningkat 

apalagi didorong dengan era globalisasi sekarang ini. 
e) Terlebihnya jika seseorang cinta terhadap dunia, maka ketika rasa kufur 

dan syirik atas nikmat Allah akan muncul.
44 

B. Tinjauan Kepustakaan 

Setelah penulis melakukan observasi terhadap buku-buku yang membahas 

tentang al-Laghwi, penulis tidak menemukan satu pun yang fokus membahas tentang 

Al-Laghwi Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tematik). Sedangkan kajian tentang 

studi akhlak-akhlak dimana ada kemiripan atau pun menyinggung sedikit tentang 

tulisan yang akan penulis buat yang telah dilakukan oleh beberapa penulis 

diantaranya: 

1. Amr Khalid menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Spirit Al-Qur‟an”, 

menjelaskan bahwa disaat seseorang terasa berat dan sulit dalam melaksanakan 

perintah Allah SWT, maka merupakan tanda engkau telah lupa dan berbohong 

terhadap keimananmu. Seakan, di dalam surah Al-Mu‟minun ingin 

menyampaikan pesan dari-Nya dengan ungkapan, “Wahai engkau yang 
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menyatakan keimanannya, di manakah posisimu dari sifat mukmin yang telah aku 

beberkan?”. Selanjutnya di dalam bukunya menyatakan, siapakah orang-orang 

beriman yang beruntung itu?, mereka yang beruntung itu salah satu nya di mana  

mereka yang tidak mengucapkan perkataan yang tidak ada gunanya tidak 

bermanfaat ataupun suatu yang sia-sia.
45

 

2. Dikalustian Rizkiputra Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Tafsir Hadits yang berjudul “Bahaya Lisan 

dan Pencegahannya dalam Al-Qur‟an (Sebuah Kajian Tematik)”, memaparkan 

pada skripsinya tersebut bahwa lisan atau lidah adalah karunia yang amat vital dan 

sangat penting bagi manusia. Karena dengan lisan seseorang dapat berkomunikasi 

antar sesama dengan baik. Namun, masih banyak orang yang kurang menyadari 

akan bahayanya lisan tersebut, sehingga banyak permasalahan-permasalahan 

dapat terjadi disebabkan lisan itu sendiri, di antaranya mengunjing, dusta atau 

berbohong,  sumpah palsu dan lain sebagainya yang tidak ada manfaat atau pun 

suatu yang sia-sia dari lisan seseorang tersebut. Maka dari semua itu akan 

merusak ibadah, terlebihnya keimanan seseorang, oleh karenanya seseorang mesti 

menjauhi segala sesuatu yang berakibat dari bahayanya lisan.
46

 

3. Pahriadi Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir yang berjudul 

“Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur‟an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-

Zariyat (51): 52-55)”. yang berisikan tentang term-term ujaran kebencian 

perspektif Al-Qur‟an, diantara salah satu term tersebut ialah laghwu. Dalam 

skripsi ini memaparkan secara ringkas tentang pengertian dari term tersebut.
47

 

4. Stephani Raihana Hamdan menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul 

“Kecerdasan Emosional dalam Al-Qur‟an” bahwasanya salah satu faktor 

mengantarkan kecerdesan emosional dalam kehidupan untuk mencapai hidup 
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seseorang itu sejahtera ialah berasal dari wahyu Allah melalui Nabi Muhammad 

SAW dalam bentuk Al-Qur‟an telah mengajarkan manusia untuk meraih 

kesuksesan hidup salah satu diantaranya itu kecerdasaan emosional para penghafal 

Al-Qur‟an. Oleh karena itu berdasarkan studi yang dilakukan terhadap para 

penghafal Al-Qur‟an (hafidz Qur‟an) penulis (Stephani Reihana) ingin 

membuktikan kecerdasan emosional merupakan bagian dari nilai-nilai Qur‟ani. 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh para penghafal Al-Qur‟an itu untuk 

mengatarkan kecerdasan emosional yang baik yaitu menjaga perilakunya agar 

sesuai dengan aturan agama dan menjauhi segala kegiatan yang bersifat sia-sia 

(laghwu).
48

 

5. Muhammad Diah Tesis Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau jurusan Hukum Islam yang berjudul Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn 

Hazm “Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah 

(Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari„Ah” memaparkan pada tesisnya 

diantaranya tentang sumpah yang laghwu. Dalam permasalahan sumpah Islam 

tidaklah menganggap hal itu sebagai perkara yang remeh dan dipermainkan 

semaunya saja. Tetapi Islam sangat serius membahasnya dengan terperinci. 

Sumpah laghwu ialah sumpah yang tidak berkaitan (terkena) hukum. Sumpah ini 

dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 225 dan al-Maidah ayat 

89. Menurut Ibnu Abbas انيًيٍ نغو atau sumpah yang tidak terkena hukum itu 

ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara seperti yang ia 

katakan, tetapi sesuatu itu bukan seperti yang ia katakan. Maksudnya ia 

bersumpah mengenai sesuatu menurut prasangka dan keyakinannya, akan tetapi 

ternyata bahwa sesuatu itu tidaklah demikian.
49
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BAB III 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan 

tetentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu atau 

pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.
1
 

Jadi penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian kepustakaan (library 

research), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan 

melalui karya-karya di perpustakaan.
2
 Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Maudhu‟i dan memakai corak lughawi.  

B. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian yang penulis gunakan yaitu mengumpulkan 

data dengan diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku 

teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan 

masalah penelitian.
3
 Sumber data dalam penelitian ini adalah study kepustakaan atau 

book survey, yaitu mengumpulkan data dari literatur-literatur atau buku-buku yang 

relevan dengan materi penelitian. 

Sumber data adalah kajian dari dua kategori yakni sumber data primer dan 

sumber data skunder. Adapun data primer yang penulis ambil ialah: 

1. Al-Qur‟an Terjemahan. 

2. Kitab tafsir karangan Ibnu Katsir “Tafsir al-Qur‟an al-„Adzhim” 

3. Kitab tafsir karang Imam Musthafa al-Maraghi “Tafsir al-Maraghi” 

4. Kitab tafsir karangan Al-Qurthubi “Jami‟ al-Ahkam fi Tafsir al-Qur‟an” 

5. Kitab tafsir karangan Abdul Malik Karim Amrullah “Tafsir al-Azhar” 

6. Kitab tafsir karangan M. Quraish Shihab “Tafsir al-Misbah”. 

Data Skundernya terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang 

memiliki relevansinya dengan pembahasan, yaitu di antaranya: 
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1. Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur‟an. 

2. Nurul Mubin, Misteri Lidah Manusia. 

3. Imam al-Ghazali, Afatul Lisan (Terapi dan Solusinya). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai langkah awal dari penelitian ini penulis terlebih dahulu menetapkan 

judul yang akan diteliti yakni “Al-Laghwi Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir 

Tematik), kemudian mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan judul tersebut. 

Penulis melakukan pelacakan melalui kamus Al-Qur‟an Mu‟jam Al-Mufahrash Lil 

Al-Fadzil Qur‟anul Karim karya Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi sebagai alat untuk 

mengetahui banyak ayat dan tempat ayat-ayat tentang al-Laghwi, kemudian penulis 

mengambil penafsiran ayat-ayat tentang al-Laghwi melalui kitab-kitab tafsir yang 

penulis tetapkan. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan 

ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan 

secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga 

penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan jelas. Data penelitian 

ini di analisis melalui pendekatan Ilmu Tafsir dan Ilmu Pengetahuan dengan Metode 

Maudhu‟i (Tematik), dengan beberapa langkah yaitu: 

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), 

2. Menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang akan di teliti, 

3. Pengetahuan tentang asbab an-nuzul ayat, 

4. Memahami korelasi ayat tersebut dalam surahnya masing-masing,  

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna,  

6. Ayat-ayat tersebut di teliti melalui kitab-kitab tafsir dan  dilengkapi 

pembahasan tersebut dengan hadits-hadits dan referensi lain yang relevan, 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-

ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama sehingga kesemuanya bertemu 

dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.
4
 

                                                             
4
 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir,  hlm. 82 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Al-Laghwi yaitu suatu perbuatan ataupun perkataan yang memperbuat atau 

membincangkan hal-hal tidak ada manfaatnya ataupun sia-sia, terutama 

perbuatan dan perkataan maksiat yang merusak dan merendahkan budi, 

yang tidak memberi faedah bagi kesejahteraan dunia ataupun bagi 

kebahagiaan akhirat. Di dalam Al-Qur‟an di temukan 11 ayat yang 

membahas tentang Al-Laghwi yaitu: (QS. Fusshilat [41]: 26), (QS. Al-

Baqarah [2]: 225), (QS. Al-Maidah [5]: 89), (QS. Al-Mu‟minun [23]: 3), 

(QS. Al-Furqan [25]: 72), (QS. Al-Qashash [28]: 55), (QS. At-Thur [52]: 

23), (QS. Maryam [19]: 62), (QS. Al-Waqi‟ah  [56]: 25), (QS. An-Naba‟ 

[78]: 35), (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 11). Di dalam ayat yang berkenaan 

tentang al-Laghwi tersebut penulis menafsirkan tujuh ayat yaitu: (QS. 

Fusshilat [41]: 26), (QS. al-Baqarah [2]: 225), (QS. al-Mu‟minun [23]: 3), 

(QS. al-Furqan [25]: 72), (QS. al-Qashash [28]: 55), (QS. at-Thur [52]: 23), 

(QS. Maryam [19]: 62). Sedangkan ayat-ayat yang ditafsirkan sebanyak 

tujuh ayat: (QS. Fusshilat [41]: 26), (QS. al-Baqarah [2]: 225), (QS. al-

Mu‟minun [23]: 3), (QS. al-Furqan [25]: 72), (QS. al-Qashash [28]: 55), 

(QS. at-Thur [52]: 23), (QS. Maryam [19]: 62). 

2. Adapun analisis realisasi al-Laghwi yang penulis paparkan ialah realistis 

yang terjadi pada saat ini, yaitu suatu problematika yang terjadi pada 

seseorang pemimpin,  di mana kepemimpinannya tersebut tidak sesuai 

dengan kepemimpinan yang semestinya di mana ia mengabaikan 

amanahnya yang telah ia pikul atau berkhinat atas amanah yang 

dipercayakan kepada seorang pemimpin tersebut. Maka itu adalah suatu 

kezhaliman. Ketika para mufassir menafsirkan makna zhulum itu maknanya 

ialah syirik, maka ketika diteleliti lebih lanjut di antara salah satu dari al-

Laghwi itu dalah suatu kebathilan juga mencakup kesyirikan. Maka 

disinilah ada korelasi atau hubungan dari analisis realisasi dengan 

pembahasan al-Laghwi. Penulis juga memaparkan solusi Qur‟ani agar 

terhindar dari al-Laghwi di antaranya: Selalu berpegang teguh terhadap Al-
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Qur‟an dan As-Sunnah, jiwa yang takwa kepada Allah SWT, berbuat dan 

berkata secara berakhlak, mengendalikan hawa nafsu, intropeksi diri, 

tawadhu‟ dan selalu berdo‟a. 

B. Saran  

1. Disarankan kepada setiap pembaca tulisan ini, agar dapat mengamalkan 

karya ilmiah yang sudah penulis jelaskan. Dan penulis berharap tulisan ini 

dapat menambah wawasan yang luas bagi seluruh kalangan. 

2. Penelitian yang berisikan kajian al-Laghwi ini merupakan usaha maksimal 

yang penulis sajikan. Namun demikian, penulis menyadari jika tulisan ini 

jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu penulis berharap dengan 

sepenuh hati kepada pembaca agar dapat memberikan saran-saran ataupun 

kritikan yang bermanfaat bagi penulis tentang al-Laghwi ini. 
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